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COIMBRA REGIÃO DE CULTURA 

CENTRO-07-2114-FEDER-000024 

Centro – Região de Coimbra 

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 

31-07-2017 

01-01-2017 

31-12-2019 

1.350. 599,25 € 

FEDER: 810.359, 55 € 

540.239,70 € 

Valorizar os recursos patrimoniais e criar produtos turísticos de 
qualidade 



 

 

 
 Objetivo: 

 
Operacionalizar um projeto de programação cultural em rede, com uma oferta inovadora 
assente na qualificação da experiência turística e de visitação dos espaços patrimoniais, 
permitindo o aumento do número de visitantes e de dormidas. 

 
 Atividades: 

I. Festival Espírito do Lugar programa cultural em formato de festival, que se realiza nos 
dezanove municípios e que ocupa espaços patrimoniais e museológicos, centros históricos e 
espaços públicos classificados com relevância patrimonial, arquitetónica, histórica e simbólica. 
Esta ação celebra a relação entre o património material (patente nos monumentos religiosos, 
civis, militares, nas coleções museológicas e na arquitetura dos espaços urbanos) e o 
património imaterial. 

 
II. Música de Coimbra conjunto alargado e relevante de expressões musicais na região de valor 
e importância inegáveis: a tradição da canção e fado de Coimbra, a excelência da formação e 
educação artística promovida no território, a qualidade da produção profissional de música, a 
diversidade de estruturas dedicadas à música. 

 
III. Coimbra em Rede criação de uma rede de programação intermunicipal, suportada nos 
recintos culturais permanentes, vocacionada para a criação, produção e apresentação de 
projetos artísticos, em particular de música e artes performativas.  

 
 Indicadores: 

O.06.03.01.C Aumento do número esperado de visitantes a sítios de património cultural e 
natural e atrações beneficiários de apoio| visitantes/ ano : 149 700 

R.06.03.01.P Espectadores (animação cultural) | nº: 224 550 
 
 

Site | https://visitregiaodecoimbra.pt/ 

 


